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Zuzana Hyhlíková se ve své diplomové práci zabývá nanejvýš aktuálním a ožehavým 

tématem. Důkazem může být i skutečnost, že se mezi zadáním diplomové práce a její 

obhajobou situace kolem „posvátné krávy“ v politicko-společenském diskurzu soudobé Indie 

bouřlivě vyvíjela, bohužel včetně tragických důsledků v podobě lidských obětí. Výběr 

podobně aktuálních témat lze na jedné straně vřele uvítat a pochválit diplomantku za 

projevenou odvahu i zájem o aktuální dění. Na druhé straně jí ovšem zmíněná aktuálnost 

znemožňuje kritický odstup a prakticky vždy ztěžuje práci, protože svádí či přímo nutí ke 

spoléhání se na bezbřehou žurnalistickou produkci. Její výpovědní hodnota může být značně 

pochybná, o relevanci v delším časovém horizontu ani nemluvě. S oběma těmito skutečnostmi 

se Zuzana Hyhlíková musela vypořádat. 

Překládanému textu nelze upřít velmi pečlivé zpracování a autorku je nutno v prvé řadě 

pochválit za preciznost a píli, kterou svému dílu věnovala, včetně jeho formální stránky; ta 

bohužel v mnoha diplomových pracích pokulhává. Text je poměrně logicky a přehledně 

rozdělen do tří kapitol, jimž lze schematicky rozumět jako 1) obecnému, teoretickému 

uchopení problematiky, 2) shrnutí historického a politického vývoje a 3) popisu aktuálního 

stavu. Jednotlivé části práce však vykazují dosti odlišné tendence v úhlu pohledu na 

zkoumané téma, ve způsobech jeho prezentace a zejména v autorčině osobní 

zainteresovanosti. Právě ta se mi jeví jako značně problematická. Tam, kde jsou závěry 

opřeny o literaturu, mimochodem velmi bohatou, působí argumentace vyváženým a 

objektivním dojmem, zatímco tam, kde se projevují osobní postoje, připomíná text spíše 

aktivistický pamflet. 

Literární a jazykový exkurz (s. 10-15) srovnávající dvě protikladné interpretace dílčího 

básnického obrazu ve slavné Kálidásově skladbě se mi zdá být zcela zbytečný, rozhodně ale 

není vhodně zakomponován do kontextu celé práce. Objevuje se takřka bez jakéhokoliv 

uvození a promyšleného záměru hned v samotném úvodu textu, kam podle mého soudu 

nepatří. Proč se jej autorka rozhodla zařadit, lze jistě snadno pochopit při vědomí, že jejím 

hlavním studovaným jazykem je sanskrt. V nějaké rozsáhlejší podobě by se možná lépe hodil 



na jiné místo práce, má-li v ní být ovšem vůbec přítomen, protože pak by musela být zcela 

jinak zaměřena i koncipována. 

Celá 2. kapitola (Uvedení do problematiky lidsko-zvířecích vztahů) je tematicky roztříštěná, 

informačně nevyvážená, v některých pasážích autorka navíc zjevně vybočuje z akademických 

standardů odborného textu a její stylistická prezentace připomíná spíše apel ochránců zvířat 

(např. o zvířatech chovaných pro veřejnou zábavnou produkci se dozvídáme, že „jsou ve 

velmi zbídačeném stavu na pokraji sil“, s. 20). Za velmi zdařilé naopak považuji zařazení 

teoretického vytyčení podstaty zkoumaného problému, speciesismus, kterému by se dokonce 

mohlo dostat hlubší pozornosti, např. na úkor zbytečných popisů nepříliš radostného života 

koz, ovcí, slepic, prasat a další domácí zvířeny v soudobé Indii (skutečně to něco vypovídá o 

krávě jako uctívaném zvířeti či politickém symbolu?). Ve velmi rychlém historickém nástinu 

vztahu obyvatel Indie ke zvířatům postrádám zmínky o změnách po příchodu islámu, zejména 

přihlédneme-li k pasážím věnovaným naopak koloniálnímu období. 

Kapitola 3 velmi pěkně mapuje historii legislativních opatření a také mnoha různých 

organizací věnujících se ochraně krav, ať už dobrovolnických skupin či odnoží politických 

stran. Text je zde informačně bohatý a autorka v něm odkazuje na mnoho různých pramenů, 

odbornou literaturu i dílka pamfletického charakteru. Z její prezentace je jasně patrné, jak se 

z původně náboženského či morálního tématu stávalo téma ryze politické, využívající pro 

vlastní cíle toliko náboženských apelů a proměnlivých nálad ve společnosti. Drobná výtka by 

zde snad mohla směřovat k autorčinu opakovanému tvrzení, že ideologie hindútvy představuje 

jakousi podobu ortodoxního či radikálního hinduismu (s. 46 i jinde) – snad by její úvaha nad 

tímto tématem, tedy co si pod danými pojmy představuje, mohla zaznít během obhajoby.  

Další zajímavé téma k debatě při obhajobě by mohla představovat perspektiva z druhé strany, 

tedy z pohledu těch, kteří problematiku posvátné krávy chápou naopak jako možnost boje 

proti společenskému útlaku, posvěcenému bráhmanskou autoritou a trvajícímu mnoho staletí. 

Pokud totiž platí, že se kráva stala jedním ze symbolů moderního hinduistického 

nacionalismu, znamená to automaticky, že jsou z jeho široké náruče vyloučeni dalité, kteří 

hovězí maso konzumují na protest proti dominanci vyšších kast? Autorka tuto skutečnost 

velmi trefně zmiňuje v úvodu kapitoly 4 (s. 55-56). V této souvislosti se však přímo nabízí 

otázka, jaký je vlastně vztah dalitů k modernímu nacionalismu, jehož hlavní proponenti 

v podobě RSS, BJP, VHP ad. zjevně o dalitskou podporu, zejm. politickou, stojí?  



Ve shrnujícím závěru se mi zdají být některá tvrzení autorky přehnaná. Skutečně Britové 

v 19. stol. zacházeli s kravami tak špatně, že to posílilo negativní nálady proti koloniální 

správě? Opravdu požadavek na ochranu krav pomohl zpochybnit legitimitu koloniální 

nadvlády? A skutečně po dosažení nezávislosti získal symbol krávy příznak traumatu 

z rozdělení Indie? Co si pod tím má čtenář představit?  

Nelze však nezmínit velmi bohatou a většinou dobře zvolenou literaturu, s níž autorka 

pracuje. V rozsáhlém seznamu hrají důležitou roli i nejrůznější pamflety jednotlivců či 

organizací brojících za ochranu krav. Právě z těchto textů autorka vhodně cituje, a to ve 

zdravé míře, která postačuje právě na to, aby čtenář pochopil aktuálnost i citlivost tématu. 

Práci by mnohde prospělo (ale i samotné autorce, pokud bude ještě někdy psát jakýkoliv 

odborný nebo i jen populárně-naučný text) ubrat na expresivitě a emotivním vyjadřování, 

které se zde nezdá být na místě, leckdy navíc působí poměrně lacině, byť bezpochyby 

upřímně: „Dochází k narušení pevného láskyplného pouta, často popisovaného v indické 

literatuře, vztahu krávy a telete… V převážné většině případů ho matce odeberou ihned po 

porodu, aby se zabránilo vytvoření silnější citové vazby. Netřeba zdůrazňovat, jak hluboce 

matka ztrátou dítěte trpí… Žalostné bučení krav toužících po svých telatech je stejně naléhavé 

v Bhágavatapuráně jako na indické mléčné farmě 21. století.“ (s. 63, v podobném duchu i na 

následujících stranách).  

Mám-li hodnotit práci jako celek, právě tato skutečnost se mi zdá být její hlavní slabinou, 

totiž že se autorce nepodařilo zachovat si zdravý, akademicky kritický či chladnokrevný 

odstup od zkoumaného tématu. Na jedné straně poměrně dobře mapuje politickou manipulaci 

s motivem krávy-matky, když popisuje násilné akce představitelů radikálních křídel hindútvy. 

Vzápětí jako by jim však sama dávala za pravdu, nikoliv snad prostřednictvím výzev 

k eliminaci toho, kdo krávy poráží či pojídá (ať už muslimů nebo dalitů), ale skrze emotivní 

participaci na tématu, jejíž verbální vyjádření se ve výsledku ne náhodou podobá argumentům 

Gándhího.  

V textu se rovněž objevují některá nepříliš obratná stylistická či jazyková vyjádření, 

vyvolávající leckdy i nechtěný komický efekt: „Člověk nepřistupuje ke všem nelidským 

bytostem stejně.“, „Psi u nás nespadají do kategorie jedlých zvířat.“ (obě na s. 17), 

„pohasínání nomádského způsobu života“ (s. 20), „po zemi probíhal sběr podpisů“ (s. 37), 

„Górakšáci a górakšácký“ (na více místech), „prodej hovězího v plechovkách“ (s. 48) ad. 



Předkládaný text bezpochyby splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Doporučuji ho 

tedy k obhajobě a vzhledem k uvedeným připomínkám navrhuji hodnocení velmi dobře. 

V Praze 14.6.2018       Zdeněk Štipl 

 


